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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

No âmbito do Alvará de Loteamento n.º 2/07, foram aprovadas alterações a licença do loteamento 

titulada pelo referido Alvará, relativo ao Lote 34, sito na freguesia de São Brás. – Alteração ao Alvará 

de Loteamento. 

 

Relativamente ao Alvará de Loteamento n.º 2/07, foram aprovadas alterações a licença do loteamento 

titulada pelo referido Alvará, relativo ao Lote 35, sito na freguesia de São Brás. – Alteração ao Alvará 

de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou algumas alterações às Grandes Opções do Plano (Plano de 

Actividades Municipais), bem como ao respectivo Orçamento Ordinário, bem como submeter à 

Assembleia Municipal da Amadora a 8.ª Modificação, relativa ao Plano de Actividades Municipais e Plano 

Plurianual de Investimentos – Anos Seguintes, no que se reporta à despesa com alguns Projectos. – 

Modificação às Grandes Opções do Plano – Plano de Actividades Municipais e Plano Plurianual 

de Investimentos – Anos Seguintes. 

 

No âmbito das candidaturas apresentadas pelos Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias ao 

Programa de Apoio aos Projectos Sócio - Educativos do Município da Amadora para o Ano Lectivo 

2009/2010 – 2.ª Tranche – Eixo II, foi aprovado atribuir uma verba aos aludidos Estabelecimentos de 

Ensino. O Programa em causa tem como objectivo contribuir para o desenvolvimento e formação global 

das crianças e jovens, em condições de igualdade de oportunidade no que concerne aos Projectos de 

Escola, assim como, no desenvolvimento de novos ambientes de aprendizagem, permitindo uma 

aprendizagem activa e participativa, onde a componente social constitui um instrumento fundamental no 

processo, na medida em que permite a troca de ideias e experiências facilitadoras da produção de 

conhecimentos. - Programa de Apoio aos Projectos Sócio – Educativos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração ao Protocolo de Parceria, celebrado entre o 

Município da Amadora e a Associação “A Partilha”, no âmbito do Programa de Acção “Zambujal 

Melhora!”. – Protocolo de Parceria – Alteração 

 

No âmbito do Projecto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos, foi aprovado atribuir uma verba para as 

Instituições envolvidas no referido Projecto. - Projecto AmaSénior – Apoio Alimentar a Idosos. 

 

Relativamente às competências das Autarquias em matéria de acção social escolar, designadamente no 

que concerne ao subsídio para livros e material escolar, foi aprovado a transferência de uma verba para 

as Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-Infância do Município – 1.ª Tranche. – Acção 

Social Escolar. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o abate ao património móvel municipal, de 

equipamentos informáticos, por não se encontrarem em condições de funcionamento. – Abate ao 

Património Móvel Municipal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o abate ao património móvel municipal, de 

equipamentos telefónicos, por não se encontrarem em condições de funcionamento. – Abate ao 

Património Móvel Municipal. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o abate ao património móvel municipal, de uma varredora 

Ronda, por não se encontrar em condições de funcionamento. – Abate ao Património Móvel 

Municipal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado rectificar o Regulamento Orgânico dos Serviços 

Municipais. - Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais – Rectificação. 

 

No âmbito do apoio financeiro especial designada por SOLARH, solicitado por uma munícipe para a 

realização de obras de conservação, em imóvel sito na freguesia da Venteira, a Câmara Municipal 

aprovou a informação técnica, bem como o orçamento da candidatura apresentada. – SOLARH. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a criação de duas bolsas de profissionais, a saber, de 

projectistas e de empreiteiros, para a execução da sua área de actividade, para que seja permitido à 

população agilizar os processos de consulta e selecção de prestadores de serviços para a realização de 

projectos de arquitectura e de especialidades, bem como de empreitadas de reabilitação de edifícios de 

propriedade privada localizados na área do concelho. Foi ainda aprovado o respectivo Regulamento, bem 

como conferir competências para a gestão das aludidas bolsas à Divisão de Recuperação do Parque 

Habitacional Privado (DRPHP). - Bolsas de Profissionais. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a ratificação ao despacho do Senhor Presidente, através do 

qual foi autorizado a restituição do valor do imposto reclamado e constante da 7.ª Modificação. – 7.ª 

Modificação – Ratificação. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a rectificação do ponto 7 dos considerandos e do ponto 

2 da parte deliberativa da Proposta n.º 239/2010, aprovada na Reunião de Câmara de 30.06.2010, 

referente à adjudicação da Prestação de Serviços de Ensino de Inglês para o Ano Lectivo de 2010/2011. 

– Rectificação de Proposta. 

 

 

 

 


